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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске
општине Барајево, решавајући по захтеву Рамзија Јелизија из Београда, ул. ________
бр. ____, поднетом преко пуномоћника ЛЕП ИЗГЛЕД д.о.о. из Лазаревца МБ ______
ПИБ ______, за промену имена инвеститора у грађевинској дозволи, а на основу члана
17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 59. Закона о општем
управном поступку (“Сл. гласник РС”, број 18/2016), доноси

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за промену имена инвеститора у грађевинској дозволи
Рамзија Јелизија из Београда, ул. ________ бр. __, заведен под бројем ROP-BAR-8201CPA-1/2019 од 02.04.2019. године, као неуредан.
Образложење
Рамзи Јелизи из Београда, ул. __________ бр. __ поднео је овом Одељењу преко
пуномоћника ЛЕП ИЗГЛЕД д.о.о. из Лазаревца захтев за промену имена инвеститора у
грађевинској дозволи заведен под бројем ROP-BAR-8201-CPA-1/2019 од 02.04.2019.
године.
На основу приложене документације, није утврђена исправна веза између броја
кат. парцеле по старом премеру, наведеном у претходној грађевинској дозволи и броја
кат. парцеле по новом премеру, наведеном у изводу из листа непокретности, као доказу
о праву својине. Како је утврђено да наведени поднесак садржи недостатке, у погледу
садржаја прописаних података, који спречавају поступање по њему, одлучено је као у
диспозитиву.
Републичка административна такса по тарифном броју 1. 165. Закона о
републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, број 43/03, 51/03. 53/04,
42/05, 61/05,101/05, 42/06, 47/2007, 54/2008, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/2011, 55/12,
93/12, 97/13, 57/14, 45/15, 50/2016, 61/2017, 50/2018 и 95/2018) је наплаћена на захтев
путем уплатнице
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у
року од 3 (три) дана од дана пријема, Градској управи Града Београда- Секретаријату за

инспекцијске послове, Сектору за другостепени поступак из грађевинске области,
Одељењу за другостепени поступак из грађевинске области I.
Жалба се предаје другостепеном органу електронским путем преко Централног
информационог система Агенције за привредне регистре Републике Србије.Поднесак
жалбе се таксира са 470,00 динара републичке административне таксе.
Подносилац захтева може у року од десет дана од дана пријема овог акта, а
најкасније у року од тридесет дана од дана његовог објављивања на интернет страници
надлежног органа, поднети нов, усаглашен захтев и отклонити све недостатке. Не
доставља се поново приложена документација, нити поново плаћа административна
такса. Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је
одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева.
Решење доставити:
-инвеститору,
-грађевинској инспекцији,
-архиви.

Обрађивач,

Заменик начелника Управе,

дипл.правник Александар Веселиновић

дипл. правник Тихомир Јелић

